
Rendkívüli tájékoztatás 
 

 
Az OTP Bank benyújtotta a kötelező érvényű ajánlatot az Albán 

Takarékpénztár megvásárlására 
 

Az OTP Bank Rt. a 2001. évi CXX. törvényben, valamint a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és 
Forgalombantartási Szabályzatában foglalt kötelezettségének megfelelően az alábbi rendkívüli 
tájékoztatást adja ki: 
 
Az OTP Bank 2003. december 17-én kötelező érvényű ajánlatot nyújtott be az Albán 
Takarékpénztár (ATP) 100 százalékos állami tulajdonú részvénycsomagjának 
megvásárlására.  
Mint ismeretes az albán pénzügyminisztérium 2003. szeptember 23-án hozta nyilvánosságra 
az ATP állami tulajdonú részvénycsomagja minimum 35 százalékának, maximum 100 
százalékának értékesítésére vonatkozó pályázat kiírást. 
Az OTP Bank akvizíciók előkészítéséért és lebonyolításáért felelős igazgatósága elkészítette, 
majd a bank vezető testületének jóváhagyása birtokában, 2003. október 20-án nyújtotta be 
az albán Pénzügyminisztériumhoz az OTP Bank ATP-ben történő stratégiai 
részesedésszerzésére vonatkozó szándéknyilatkozatát, valamint a prekvalifikációs kérelmet. 
Az albán pénzügyminiszter a dokumentumokat formailag, illetve az előminősítési 
szempontoknak megfelelőnek találta. Az erre vonatkozó hivatalos értesítés birtokában a 
könyvvizsgálókkal és a jogi tanácsadókkal az OTP Bank munkatársai 2003 novemberében 
átvilágították az ATP-t.  
Az átvilágítás eredményeinek kiértékelése, valamint a 2003 első félévére vonatkozó, 
nemzetközi számviteli szabályok szerint készített mérleg és eredménykimutatás elemzése 
alapján a legnagyobb magyarországi hitelintézet szakemberei és tanácsadói összeállították az 
ATP 100 százalékának megvásárlására vonatkozó kötelező érvényű ajánlatot, amit az OTP 
Bank igazgatósága jóváhagyott. Az ajánlatot, illetve az ajánlati dokumentációt az OTP Bank 
tranzakcióért felelős vezérigazgató-helyettese 2003. december 17-én átadta az eladó albán 
állam képviseletében eljáró pénzügyminiszternek.  
A kötelező érvényű ajánlat, illetve az ajánlati dokumentáció az ár mellett minden lényeges 
tranzakciós feltételt tartalmaz, többek között a részvény-adásvételi szerződés tervezetét is, 
amely pozitív fogadtatás esetén megfelelő alapot szolgáltat a mielőbbi szerződéskötéshez. 
Albánia gazdaságának, illetve bankrendszerének kedvező növekedési és fejlődési kilátásai 
alapozták meg az OTP Bank szándékát a legnagyobb, egyben egyetlen állami tulajdonú 
pénzintézet megvásárlására, amely a kötelező érvényű ajánlat benyújtásával megerősítést 
nyert. Az OTP Bank vezetése, miként Magyarországon, úgy a külföldi leánybankok üzlet- és 
üzemvitelében is következetesen valósítja meg azt a stratégiát, melynek fókuszában a 
biztonságos, átlátható és jövedelmező működés, valamint az értékteremtés és az 
értéknövelés áll. 
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